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† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
 

ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 

 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 

2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
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guk ez ete dogu hareen morrontzan bizi izatea 
nahiago? Damutu gaitezan. 
 
—Jesus Jauna, ondasunetatik aske bizi izan zi-

nana, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, ordain lez ezer itxaroten ez zen-

duana, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, pobreak, gaisoak eta pekatariak 

zenduzana lagun, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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batera; eta gero, datorren munduan, betiko bi-
zia».]  

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Ondasunen baino jakituriaren eta askatasuna-
ren egarriago izateko gogoagaz jo daigun onda-
sunen eta jakituria guztien iturri dan Jainkoa-
gana, erreguka: 
 
—Elizearen alde: bere uste ona ebanjelioa ira-

gartean jarri daian, eta berau izan daiten on-
dasunik eta aberastasunik behinena, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Ebanjelioa zabaltzen diharduen misiolari, ka-

tekista, irakurle eta eliz zerbitzari guztien 
alde: eskuzabalez eta apaltasunez bete daien 
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Betor gugana Jaunaren, 
    gure Jainkoaren, gozotasuna 
eta sendotu begi Harek gure eskuen lana; 
sendotu dagiala, bai, gure lana. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Sinistunaren bizitzan garrantzi handikoa da otoitza; hau da, 
Jainkoaren esanetara zabaltzea. Holangoa Jainkoak bere ja-
kituriaz hondatzen dau. Eta zein ederra dan! 
 
Jakituria liburutik   (Jkd 7, 7-11) 
 
Otoitz egin neban, eta zuhurtasuna emon eustan Jainkoak, 
dei egin neutsan, eta jakituriaren espiritua heldu jatan; 
errege-aurkia eta aginte-makilea baino nahiago izan neban; 
haren aldean aberastasuna ezereztzat jo neban; 
harri-bitxirik preziatuenagaz ere ez neban parekatu, 
urre guztia, haren aldean, hondar-apur bat besterik ez, 
eta zidarrak, haren aurrean, lokatza dirudi. 
Osasuna eta edertasuna baino maiteago izan neban, 
eta neure argitzat aukeratu neban, 
haren disdira ez da-eta inoiz amatatzen. 
Eta jakituriagaz ondasun guztiak batera etorri jatazan, 
eta ezin konta ahala aberastasun haren eskutik. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Ez daukagu Jainkoaren berbeaz gure bizitzak aztertzeko ohi-
turarik; bildur deutsogu, behar bada. Baina nork ezagutu 
geinkez berak baino hobeto? 
 
Hebrearrei egindako epistolatik  (Heb 4, 12-13) 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 28. 
domeka honetako liturgia ospatzera. Ete dau-
kagu Jesusi egiteko galderarik? Gure bizitzako 
ezerk ba ete gaukaz benetan kezkaturik, gure 
inguruan galdetzearen bildurrez, Jesusi galde-
tuko geuskionik? Behar bada, Jesusek zer eran-
tzungo deuskun badakigula-ta ez daukagu berari 
egiteko galdera modurik: beste gauza batzuk 
kezkatzen gaitue, eta horreen erantzuna ez 
dogu Jesusengan bilatzen… 
Gaurko liturgiak jakintza bizitza eta askatasun 
bizitza emon gura izango deuskuz. Ez ete dogu 
amesten bizitza benetan askea? Goazen Jesu-
sengana. 
 
Sarrera-abestia 
 
GOAZEN GUZTIOK BATERA Jaunarekin egotera. 
Goazen guztiok batera Jaunarekin egotera. 
 

1 Pozik alkartu gaitezen Aita dogu-ta laguntzen. 
2 Seme-alaba bezela zaindu gagizuz Zuk, Jauna. 
3 Entzun daizala Jaun onak gure poz eta negarrak. 

 
Damu-otoitza 
† Jainkoak bere jakituriatik emon gura deusku 
ondasunen lokarrietatik aske bizi izateko. Baina 

—   11   — 

 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
 
OTOITZA 
 
Zelango inbiria emoten dozun, Jesus! 
Ona emoten dozu, askea, leuna, 
eta badago zugana hurreratzen danik 
bere bizitzako kezkea zuri azaltzeko. 
 
Baina gu ez gara heltzen zure mailara, 
zure ontasunera, zure askatasunera, 
ustea ondasunetan jarrita ez eukitera, 
ordain saririk ez itxarotera… 
 
Ez gaitezela inbiria horretan geratu, Jesus; 
eroan gaizuz ebanjelioan zugaz topo egitera, 
gure ondasunez behartsuei laguntzera 
eta eskuzabal eta esker onez bizi izatera. 
 



—   4   — 

Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmo-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
Erantzun salmoa 

Sal 89, 12-13. 14-15. 16-17 

 
 

R/. Zeure maitasunaz ase gagizuz, Jauna, 
poztu gaitezan Zugan. 
 
Irakatsi egiguzu geure egunen kontua eroaten, 
zuhurtasunaren muinaz jabetu gaitezan. 
Bihurtu zakiguz, Jauna! Noiz arte? 
Errukitu zaitez zeure zerbitzariez. R/. 
 
Asetu gagizuz goizero zeure maitasunaz, 
poztu gaitezan eta zoriontsu izan 
    geure egun guztietan. 
Emon zoriona orain 
    arteko atsekabe-egunen ordez, 
ikusi doguzan urte gorrien ordez. R/. 
 
Ikusi begie zure zerbitzariek zure ekintza, 
eta hareen seme-alabek zure dirdaia. 
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eginkizun hori, euren zerbitzatuen erakarga-
rri, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Guraso eta hezitzaileen alde: hezi bahr dabe-

zan ume eta gazteei ondasun egarria barik 
jakituria eta sinismen egarria sortuazo dei-
een, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Garatu barik dagozan eta esplotatuak izaten 

diran herrialdeek jakituriara heltzeko bideak 
aurkitu daiezan, eta giza duintasunez bizi 
izan daitezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Jainkoaren hitza entzuteko aukerea dogunok 

hantxe hazi daigun gure jakintza ondasunen 
gosetik aske ikusi daigun gure burua, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 



—   6   — 

 
Bizia da Jainkoaren berbea, bizia eta eraginkorra, aho biko 
ezpatea baino sarkorragoa: arima eta espirituaren sakone-
raino sartzen da, pertsonearen zokorik ezkutueneraino, eta 
barreneko pentsamentu eta asmoak aztertzen ditu. Ez da 
harentzat munduan ezer ikusezinik; dana dago biluzik eta 
agirian, kontuak emon beharko deutsaguzan Haren begietan. 
 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Bizitza-gosez edo sari-gosez hurreratu geintekez 
Jesusengana, eta erantzun ezbardinak jasoko 
doguz. Egin deiogun harrera on ebanjelioari Ale-
luia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 10, 17-30) 
 
Aldi haretan, Jesus abiatzera joiala, gizon bat 
etorri jakon lasterka eta, aurrean belaunikatu-
rik, itaundu eutsan: «Maisu ona, zer egin behar 
dot betiko bizia ondaretzat jasoteko?» 
Jesusek erantzun eutsan: «Zergaitik esaten 
deustazu ona? Inor ez da ona, Jainkoa besterik. 
Badakizuz aginduak: ez hil inor, ez egin adulte-
riorik, ez ostu, ez egin guzurrezko testigantza-
rik, ez egin kalterik, hartu aintzat aitamak». 
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Harek, orduan: «Maisu, gazte-gaztetatik bete 
izan dot guzti hori». 
Jesus maitasunez begira jarri jakon, eta esan: 
«Gauza bat besterik ez jatzu falta: zoaz, saldu 
daukazun guztia eta emon behartsuei, eta altxo-
rra izango dozu zeruan; gero, zatoz eta jarraitu 
Niri». Berba honeek entzutean, ilun jarri zan 
gizona eta nahigabez joan, ondasun handien 
jabe zan-eta. 
Orduan, Jesusek, ingurura begiratuz, esan eu-
tsen ikasleei: «Bai nekez sartuko dirala abera-
tsak Jainkoaren erreinuan!» Harriturik itzi eba-
zan ikasleak esaldi honek. Baina Jesusek barriro 
ere: «Ene semeok, bai zaila dala Jainkoaren 
erreinuan sartzea! Orratzaren begitik gamelua 
igarotea errazago, aberatsa Jainkoaren errei-
nuan sartzea baino». 
Ikasleek, gero eta harrituago, alkarri inotsen: 
«Nor salbatu daiteke, orduan?» Jesusek begira-
begira jarri eta esan eutsen: «Gizakiarentzat 
ezinezkoa da, baina Jainkoarentzat ez, dana 
daike-eta Jainkoak». 
[Pedrok esan eutsan Jesusi: «Hara, guk dana itzi 
dogu, Zuri jarraitzeko». 
Jesusek erantzun: «Benetan dinotsuet: Nigaitik 
eta Barrionagaitik etxea, senideak, ama, aita, 
seme-alabak eta lurrak izten dituanak, orain, 
mundu honetan, ehun holako hartuko dau: etxe, 
senide, ama, seme-alaba eta lur, erasoaldiekin 


